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Sprid brevet till alla som är aktiva i er förening och ta upp det som ni berörs av på era möten!  

Nu börjar resan mot NPF-forum 
Nästa NPF-forum hålls den 23 - 24 april 2020 på Clarion hotell i 
Stockholm. Planeringen för detta är i full gång. Programmet är i stort sett 
klart och kommer regelbundet att uppdateras på vår webb. Vi vill som 
vanligt ha er hjälp att sprida inbjudan så mycket som möjligt.  

En person per lokalförening får en gratis inträdesbiljett till forumet. Denna 
gång har vi inte möjlighet att bekosta resa och boende. Att delta i NPF-forum är en ypperlig 
möjlighet att kompetensutveckla hela styrelsen, så reservera gärna medel för detta, om ni har 
pengar över i kassan. Anmälan för betalande ligger redan uppe. Beträffande er föreningsfriplats 
så återkommer vi med mer information lite längre fram.  

Läs mer om NPF-forum 2020 här 

Attentions Trots allt-projekt ber om svar på enkät 
Projektet Trots allt! är ett treårigt projekt som vänder sig till familjer där det finns barn med trots 
problematik. Projektets mål är att ta fram deltagarstyrda samtals- och stödgrupper, där man kan 
utbyta erfarenheter med andra som upplever samma sak. Projektet befinner sig i ett tidigt skede 
och genomför just nu en enkätundersökning som ber om svar från medlemmar som har barn 4 – 
12 år med trotsproblematik. Sista svarsdatum är fredag 22 nov. 

Svara på enkäten här 

Attentions Kunskapsråd har fått två nya ledamöter 
Charlotte Skoglund är överläkare och specialist i psykiatri. Hon forskar på institutionen för klinisk 
neurovetenskap på Karolinska institutet och hennes avhandling handlar om samsjuklighet eller 
behandling vid neuropsykiatrisk problematik och samtidigt skadligt substansbruk och 
beroendesjukdom. Lotta kommer under våren ut med en bok om flickor och kvinnor med ADHD: 

Martina Hedenius är logoped och universitetslektorn vid institutionen för institutionen för 
neurovetenskap vid Uppsala universitet., Hennes forskning är inriktad på inlärnings- och 
minnesfunktioner hos barn och deras betydelse för språk- och läsutvecklingen samt för 
språkstörning/dyslexi. Martina har också klinisk erfarenhet som logoped inom BUP.  

Vill du veta mer om rådet, så finner du mer information här 

En nationell anhörigstrategi måste inbegripa alla anhöriga  
När regeringen började tala om att ta fram en nationell anhörigstrategi väcktes vårt hopp. En 
nationell anhörigstrategi har vi länge önskat för vi vet hur Sveriges anhöriga ”går på knäna” i 
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kampen för stöd och insatser inom vård, skola och omsorg. Men när resultatet presenterades 
stod klart att en sådan strategi endast ska gälla anhöriga som vårdar äldre, vilket vi och andra 
närliggande organisationer reagerar stark emot. 

Läs hela artikeln här 

ADHD långt ifrån en superkraft för alla 
Att ADHD kan medföra ett värdefullt driv är viktigt att lyfta, men omgivningens betydelse av att 
styrkorna ska få utlopp måste också framhållas. Annars riskerar det att ge en skev bild av hur 
det är att leva med ADHD och förminska andras svårigheter. 

Läs hela artikeln här 

Aktuellt inom intressepolitiken 
Vi nås också i skrivande stund att problemen inom skolan förvärras på grund av nedskärningar 
och att de nödvändiga kunskaperna saknas. Vidare har vi skrivit en debattartikel om hur vi ser 
på köerna inom BUP. Våra debattartiklar hittar du här 

I vårt intressepolitiska arbete ingår att svara på remisser. Vi har sedan sist besvarat tre 
remisser; ett om kunskapskraven i skolan, ett om förslag till kunskapsstöd om risk- och 
skyddsfaktorer samt ett om Handbok för socialtjänstens arbete enligt SoL och LUL, ang. barn 
och unga som begår brott. 

Här kan du hitta alla våra remissvar 

Attention har träffat SiS nya generaldirektör 
Attention har träffat den nya generaldirektören för Statens Institutionsstyrelse (SiS). Elisabet 
Åbjörnsson Hollmark. Det var ett mycket positivt möte där det märktes att Elisabet har lång 
yrkeserfarenhet av Kriminalvården och är insatt hur de arbetar med utredning och behandling av 
klienter med ADHD. Läs mer här 

Ny UR-serie om NPF-familjer 
I samma anda som Bonusfamiljen kommer nu tv-serien Limboland, en dramaserie i fem delar när 
livet inte följer manus, med ett starkt publikt tilltal. I tre parallella berättelser skildras tre familjers 
vardag med syftet att visualisera konsekvenserna för de som lever med NPF, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning.  

Limboland har premiär den 20 november 22.30 i SVT 1. Samtidigt 
publiceras avsnitten på UR Play. Läs mer om Limboland här  

Koll på det som händer via Facebook 
Ett bra sätt att följa vårt arbete är att ta del av Attentions sida på Facebook: 

Attention på Facebook 

Gåvor via Facebook 
Vi är godkända för FB-gåvor och insamlingarna har nu glädjande nog börjat ta fart: Länk till 
gåvosidan 
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